
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 حادية عشر المحاضر ة ال

 االيمان بالكتب السماوية

 بن أنس حديث من الشيخان أخرجه الذي الطويل الشفاعة حديث فيجاء 

 ُهنَاكم لست: فيقول إبراهيم فيأتون: ))... مرفوًعا عنه هللا رضي مالك

 وكلمه التوراة هللا آتاه عبدًا موسى ائتوا ولكن أصابها التي خطيئته ويذكر

 . ((تكليما

 بالكتب اإليمان معنى

 وجل عز هللا عند من منزل كلها بأن الجازم التصديق بالكتب اإليمان ومعنى

 عز هللا كالم وأنها المستبين، والهدى المبين بالحق عباده إلى رسله على

 الوجه وعلى شاء كما حقيقة بها تكلم: تعالى هللا وأن غيره، كالم ال وجل

 ما ومنها واسطة، بدون حجاب وراء من منه المسموع فمنها أراد، الذي

 قال كما البشري الرسول إلى منه بتبليغه ويأمره الَملَكي الرسول يسمعه

ً  إاِل ّللَاُ  يَُكل َِمهُ  أَن   ِلبََشر   َكانَ  َوَما) : تعالى يا ِسلَ  أَو   ِحَجاب   َوَراءِ  ِمن   أَو   َوح   يُر 

) : تعالى وقال[ 51:الشورى](  َحِكيم   َعِلي   إِنَهُ  يََشاءُ  َما بِإِذ نِهِ  فَيُوِحيَ  َرُسوالً 

ً  ُموَسى ّللَاُ  َوَكلَمَ  ِليما َطفَي تُكَ  إِن ِي ُموَسى يَا)  ،[164:النساء] (تَك   َعلَى اص 

َحى)  ،[144:األعراف](  َوبَِكالِمي بِِرَساالتِي النَاِس  َحى َما َعب ِدهِ  إلى فَأَو   أَو 

َحي نَا َوَكذَِلكَ )  ،[10:النجم](  ً  إِلَي كَ  أَو  ِرنَا ِمن   ُروحا  ،[52:الشورى]( أَم 

ً  كان وأنه الشرائع من فيها ما بكل واإليمان  نزلت الذين األمم على واجبا

 يصدق جميعها وأن.  فيها بما والحكم لها االنقياد األولى الصحف إليهم

ً  بعضها  االنقياد عن أبى أو منها بشيء كذب من كل وإن ، يكذبه ال بعضا

 بِآياتَِنا َكذَبُوا الَِذينَ  إِنَ ): تعالى قال كما بذلك يكفر خطابه تعلق مع لها

بَُروا تَك  َها َواس   يَِلجَ  َحتَى ال َجنَةَ  يَد ُخلُونَ  َوال الَسَماءِ  أَب َوابُ  لَُهم   تُفَتَحُ  ال َعن 

 بعضها األولى الكتب نسخ وأَنَ [. 40:األعراف]( ال ِخيَاطِ  َسم ِ  فِي ال َجَملُ 

 عيسى في تعالى هللا قال باإلنجيل التوراة شرائع بعض نسخ كما حق ببعض

َمةَ  ال ِكتَابَ  َويُعَل ُِمهُ : )  السالم عليه َراةَ  َوال ِحك   بَنِي إلى َوَرُسوالً  َواإِلن ِجيلَ  َوالتَو 

رائيلَ  ً  - قوله إلى – َرب ُِكم   ِمن   بِآيَة   ِجئ تُُكم   قَد   أَن ِي إِس  قا  ِمنَ  يَدَيَ  بَي نَ  ِلَما َوُمَصد ِ



َراةِ  مَ  الَِذي بَع ضَ  لَُكم   َوألُِحلَ  التَو   ّللَاَ  فَاتَقُوا َرب ُِكم   ِمن   بِآيَة   َوِجئ تُُكم   َعلَي كُم   ُحر ِ

 التوراة شرائع من كثير نسخ وكما[ 50-48:عمران آل](  َوأَِطيعُونِ 

َمتِي أََشاءُ  َمن   بِهِ  أُِصيبُ  َعذَابِي) : تعالى قال كما والقرآن واإلنجيل  َوَرح 

ء   ُكلَ  َوِسعَت   تُبَُها َشي  تُونَ  يَتَقُونَ  ِللَِذينَ  فََسأَك   بِآياِتنَا ُهم   َوالَِذينَ  الَزَكاةَ  َويُؤ 

ِمنُون يَ  النَبِيَ  الَرُسولَ  يَتَبِعُونَ  الَِذينَ  يُؤ  ً  يَِجدُونَهُ  الَِذي األُم ِ تُوبا  فِي ِعن دَُهم   َمك 

َراةِ  َهاُهم   بِال َمع ُروفِ  يَأ ُمُرهُم   َواإِلن ِجيلِ  التَو   الَطي ِبَاتِ  لَُهمُ  َويُِحل   ال ُمن َكرِ  َعنِ  َويَن 

مُ  ُهم   َويََضعُ  ال َخبَائِثَ  َعلَي ِهمُ  َويَُحر ِ َرُهم   َعن  ِهم   َكانَت   تِيالَ  َواألَغ اللَ  إِص   َعلَي 

 هُمُ  أُولَئِكَ  َمعَهُ  أُن ِزلَ  الَِذي الن ورَ  َواتَبَعُوا َونََصُروهُ  َوَعَزُروهُ  بِهِ  آَمنُوا فَالَِذينَ 

ِلُحونَ  ً  إِلَي ُكم   ّللَاِ  َرُسولُ  إِن ِي النَاسُ  أَي َها يَا قُل   ال ُمف   – 156: األعراف]( َجِميعا

 َما) : تعالى قال كما َحق   ببعض آياته بعض القرآن نسخ وأَنَ . اآلية[ 158

َها بَِخي ر   نَأ تِ  نُن ِسَها أَو   آيَة   ِمن   نَن َسخ    [ 106:البقرة](  ِمث ِلَها أَو   ِمن 

 فصل، فيما وتفصيالً  أجمل فيما إجماالً  يجب وجل عز هللا بكتب اإليمان ثم

 عيسى على واإلنجيل موسى على التوراة كتبه من تعالى هللا سمى فقد

نَا) : تعالى قوله في داود على والزبور [ 163:النساء]( َزبُوراً  دَاُودَ  َوآتَي 

 وموسى، إبراهيم صحف وذكر وسلم، عليه هللا صلى محمد على والقرآن

 من أرسل وما كتاب من هللا أنزل بما آمنا) : وجل عز ربنا أمرنا كما فنقول

 ( .رسول

 حالله وتحليل مناهيه واجتناب أوامره امتثال من به اإليمان في بد الو

 بمحكمه والعمل بقصصه واالتعاظ بأمثاله واالعتبار حرامه وتحريم

 والذب والنهار الليل آناء وتالوته حدوده عند والوقوف لمتشابهه والتسليم

ً  ظاهراً  له والنصيحة المبطلين وانتحال الغالين لتحريف عنه  بجميع وباطنا

 .معانيها

 

 


